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Autorka si pro svou diplomovou práci zvolila zajímavé téma analýzy struktury terminologických 
sousloví a postupů při jejich překladu z angličtiny do ruštiny a okrajově i češtiny a němčiny. 
Snaží se zjistit, zda je struktura termínů důležitým aspektem při volbě překladové strategie. 
Vhodně přitom zužuje předmět bádání na termíny jejichž řídícím členem je substantivum. 

Z diplomového semináře vím, že autorka byla motivována vlastním zájmem o jazykovou 
problematiku překladu v rámci Evropské unie a oceňuji výběr tématu i nástrojů, které pro svou 
práci využila.

Diplomová práce má standardní strukturu. Při definici klíčových konceptů postupuje autorka 
systematicky, pěkný je přehled vývoje oboru. Text je logicky vystavěn, autorka dobře pracuje 
s literaturou, jejíž výběr nedokáži zhodnotit, nejsa odborníkem v tomto oboru. Přijde mi nicméně 
zajímavé, že si autorka volí literaturu i z vlastní, ruskojazyčné oblasti. Na několika místech, 
obzvláště v přehledu slovotvorných postupů, se přitom pokouší o srovnání přístupů anglo-
amerických a české a ruské lingvistické školy. 

Po diskusi o klasifikaci termínů a příslušných slovotvorných procesů přistupuje k debatě o 

klasifikaci neologismů, již zakládá na pracech Newmarka (1988) a Reformatského (1996). Zde 
by možná bylo vhodnější pracovat i s novějšími zdroji, obzvláště vezmeme-li v potaz, že 
Newmarkův opus je především učebnicí překladu.

Navzdory zhruba dvěma desítkám překlepů, které jsem vyznačil ve výtisku, je text teoretické 
části velmi kompetentně napsán – je přehledný, jasně strukturovaný a především koncizně 
formulovaný. Výtek nemám ani proti úrovni angličtiny a jazykové přesnosti.

Systematicky postupuje i při popisu metodologie. Zde bych však měl několik výhrad, které se 
částečně týkají i kapitoly s prezentací výsledků. Autorka ne zcela vhodně (což však neznamená, 
že chybně) volí jako hlavní typ grafu graf koláčový. Ten má hned několik nevýhod, ale 
především není zcela vhodný pro srovnávání paralelních jevů, což autorka činí např. na str. 39, 
kde by byl mnohem vhodnější sloupcový graf kombinující oba jevy. Nejde totiž o dva oddělené 
grafy, ale právě o srovnání. Rovněž bych se přimlouval u všech grafů za přesnější formulaci 
komentářů. V renomovaných akademických publikacích platí pravidlo, že komentář ke grafu, 
schématu či tabulce má být natolik srozumitelný sám o sobě, že pro interpretaci grafu není nutné 
číst hlavní text. Autorka DP se tímto pravidlem neřídí, přitom např. na str. 49 ale i jinde by bylo 
snadné ke grafu přidat legendu vysvětlující užité zkratky (vím, že jsou uvedeny v seznamu 
zkratek, ale nic by to nestálo uvést je i zde) a zvolit lépe padnoucí komentář. Místo toho autorka 
vždy uvádí komentář "Quick analysis." a opakovaně cituje zdroj v plném znění, když by stačilo 
uvést "source text". Smyslem grafů je totiž poskytnout rychlý a co nejvíce názorný přehled – graf 
bez dostatečného popisného aparátu jinak tuto svou základní funkci neplní. Rovněž by u všech 



grafů (tj. i u grafů shrnujících výzkum Griniewiczův na str. 39) měla být uvedena velikost vzorku 
(n=). Z pouhého vyjádření poměru procenty si jen těžko uděláme obrázek o významu zjištění. U 
grafů č. 3, 4 a 5 bych navrhoval sloučení do sloupcového grafu, či lépe do tabulky, aby bylo 
srovnání patrné na první pohled.

K prezentaci výsledků nemám vážnějších výhrad. Je možná jen škoda, že autorka neformulovala 
v metodologické části nějaké hypotézy pramenící z charakteristiky zkoumaných jazyků. Šlo 
například předpokládat, že v anglickém textu bude značný podíl termínů typu NN, které budou 
do RJ či ČJ překládány jako AN. Poněkud problematická je někdy i volba termínů tak, jak ji 
provádí zvolený nástroj (např. zahrnutí názvů institucí). Ne u všech bych souhlasil s takovým 
označením, ale nejsem lexikolog. Za zmínku možná stály i nevhodné překlady, které se v 
analyzovaném dokumentu vyskytují (např. "transport control" není "kontrola přepravy", ale 
"řízení přepravy", podobně pak i u všech výskytů substantiva "control").

Práce je napsána výbornou angličtinou, jen se jí mohlo dostat pečlivější korektury, která by
bývala odhalila řadu překlepů (vše vyznačuji do výtisku). Za zvážení stojí rovněž následující:
– název práce  Tvoření termínů [...] z angličtiny do ruštiny [...]. Měla by být buď jiná předložka, 
nebo užito slova "překlad".;
– užívání velkých písmen u všech slov tvořících název kapitol není příliš běžné;
– na str. 22 zůstala poznámka vedoucího DP;
– na str. 23 nerozumím, co je míněno konceptem "fully developed language";
– na str. 28 užívá termínu "abbreviation" pro slovotvorný proces, jemuž se běžně říká "blend";
– str. 33 – větné příklady bych tiskl kurzívou.

Závěr
DP splňuje zadání práce a prokazuje, že autorka je schopna vypracovat lingvistickou analýzu dle 
stanovených parametrů. Výše uvedené výhrady nepovažuji za zásadní a pro obhajobu navrhuji 
známku na škále výborná až velmi dobrá.
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Dotazy k obhajobě

Jak autorka postupovala při excerpci ruských a českých termínů?

Jak hodnotí úspěšnost nástroje TerMine?

Je možné na základě vašich zjištění formulovat nějaká pravidla pro překladatele?


